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VOEG JE EIGEN 
VLEUGJE STIJL 
TOE
Personaliseer het exterieur- en interieurontwerp van jouw nieuwe Dacia Spring met exclusieve en 
stijlvolle accessoires. Het nuttige wordt verbonden met het aangename.



DESIGN

PERSONALISATIE EXTERIEUR

1. 2. GEPERSONALISEERDE STICKERS

Set van 3 stickers die perfect zijn aangepast aan 
de kofferbak klep, de achterste zijdelen en de 
contouren van de koplampen om je stijlvol te 
onderscheiden. 

3. HAAIENVIN ANTENNE

Voeg een vleugje elegantie toe met deze haaienvin 
antenne die de lijnen van jouw voertuig energie 
geven. 3.2.

1.



PERSONALISATIE INTERIEUR

1.

1. DORPELVERLICHTING EN PREMIUM 

VLOERMATTEN

Elegantie en moderniteit beginnen bij elke 
deuropening, dankzij de Spring dorpels met witte 
verlichting. Trakteer jezelf op premium kwaliteit 
door te kiezen voor de 4 vloermatten. De high-
end touch die de vloer door het hele interieur 
transformeert en beschermt.



ALLES 
VOOR EEN 
AANGENAAM 
DAGELIJKS 
LEVEN
Beleef een comfortabele en rustige dag in jouw nieuwe Dacia Spring. Onze praktische en 
functionele accessoires zijn ontworpen om het leven aan boord te optimaliseren, zonder 
te vergeten het interieur en de carrosserie blijvend te beschermen dankzij onze op maat 
gemaakte beschermingen.





COMFORT EN BESCHERMING

1. INDUCTIELADER SMARTPHONE

100% comfort en eenvoud! Ideaal voor het 
draadloos opladen van een smartphone in  
jouw voertuig. 

2. ROKERSSET

Onmisbaar om jouw wagen schoon te houden. 
Bevat een asbak en een sigarettenaansteker.

3. KOELBOX

Het vergezelt je overal! Gemakkelijk te vervoeren 
en aan te sluiten. Deze koelbox van 20 liter houdt 
je eten en drinken op de juiste temperatuur, 
ongeacht het seizoen.

LEVEN AAN BOORD

1.

2. 3.



4. WINDGELEIDERS

Zet je ramen op een kier zonder dat je last hebt 
van turbulentie en tocht. De geleiders zijn op 
maat gemaakt en discreet gemonteerd met clip-
bevestiging. 

5. ZONNESCHERMEN 

Verduisterend en eenvoudig te installeren, ze 
bieden optimale bescherming tegen zonnestralen. 
Gegarandeerd meer comfort. Het pakket bevat 
schermen voor de achter zijruiten en de achterruit.

6. GETINTE FOLIE

Bescherm jezelf tegen de zon en nieuwsgierige 
blikken met hoogwaardige folies die het interieur 
koel houden en de originele kleuren behouden.5. 6.

4.



1. BEKERHOUDER

Maximaliseer jouw opbergruimte met de console- 
en bekerhouderorganizers. Telefoon, sleutels, 
kleingeld, blikje of flesje zijn nu altijd bij de hand. 

2. PICKNICK MAND

Doe je boodschappen of neem je picknick mee 
in deze stijlvolle mand. Ultra praktisch met zijn 
handvat dat het gebruik vergemakkelijkt.

3. INDELINGSSYSTEEM VOOR LOSSE 

BAGAGE

Slimme opbergaccessoire om bagage op te 
bergen tijdens transport. Kan makkelijk worden 
vastgemaakt en verwijderd met klittenband.

OPBERGRUIMTE

2.

1. 3.

COMFORT EN BESCHERMING



1. DEURRAND- EN 

SPIEGELBESCHERMING

Nooit meer lakschilfers en kleine beschadigingen 
aan de randen van jouw deuren en spiegels! Deze 
flexibele beschermers met een minimalistisch 
ontwerp zullen kleine schokken permanent 
opvangen. Onmisbaar voor de stedelijke omgeving. 

2. SPATLAPPEN - VOOR EN ACHTER

Bescherm de lagere delen van de carrosserie 
effectief tegen opspattend water, modder en 
grind.

3. ZIJBESCHERMING DEUREN

Accentueer de robuuste stijl van jouw Spring en 
bescherm tegelijkertijd de dorpels.

1.

3.2.

BESCHERMING EXTERIEUR



2.1.

COMFORT EN BESCHERMING

BESCHERMING INTERIEUR

1. VLOERMATTEN VAN TEXTIEL - 

COMFORT

Kwalitatief hoogwaardig tapijt en gemakkelijk te 
onderhouden. De vloer heeft zijn bescherming op 
maat gevonden.

2. PORTIERDREMPELS - SPRING

Personaliseer en bescherm de ingangen van jouw 
Spring. De Spring-afwerking voegt een vleugje 
verfijnde exclusiviteit toe.



3.

3. 4. OMKEERBARE KOFFERBAK

Ideaal voor het gemakkelijk vervoeren van 
verschillende producten. Het robuuste en 
waterdichte materiaal en de hoge randen laten 
geen water door, houden modder vast en het 
materiaal is gemakkelijk schoon te maken. 
Omkeerbaar textielrubber, geschikt voor alle 
soorten gebruik. 

5. LAADDREMPELBESCHERMING EN 

TEXTIELE KOFFERBAKMAT 

Bescherm jouw kofferbak en profiteer van het 
hoogwaardige materiaal van de kofferbakmat 
tijdens het dagelijks gebruik. De praktische en op 
maat gemaakte RVS laaddrempelbescherming 
beschermt de bumper en voegt een vleugje stijl 
toe.

6. 7. EASYFLEX MODULAIRE 

BESCHERMING VAN DE 

BAGAGERUIMTE

Dek de hele laadruimte af om grote spullen veilig 
te vervoeren. Deze veelzijdige en waterdichte 
bescherming vouwt en ontvouwt zich gemakkelijk, 
om zich aan te passen aan de positie van de 
achterbank, zelfs wanneer deze zijn neergeklapt. 5. 7.6.

4.





OPTIMALE 
GEMOEDSRUST 
Dacia heeft accessoires voor jou ontwikkeld die je onder alle omstandigheden rust geven.  
Geniet ervan, wees vrij.



GEMOEDSRUST

1. DASHCAM

Met dit ingebouwde, automatische en autonome 
opnamesysteem met Full HD-camera heb je de 
mogelijkheid om jouw reizen te volgen en de 
beelden te bewaren. Een essentiële troef in geval 
van onenigheid.

2. PARKEERSENSOREN

Onmisbaar voor soepel manoeuvreren! Je wordt 
gewaarschuwd voor obstakels voor en achter.

3. KINDERZITJE - TRIFIX2 I-SIZE

Ontworpen voor jouw kind van 15 maanden tot  
4 jaar oud, de comfortabele ergonomie biedt een 
ideale bescherming. Optimale bevestiging dankzij 
geïntegreerde ISOFIX-connectoren en Top Tether-
band.

RIJHULPSYSTEMEN EN VEILIGHEID

1.

3.2.



LAADKABELS

1. MULTIFUNCTIONELE OPBERGTAS

Een deugdzame en praktische tas. Gemaakt 
in Frankrijk van stoffen die zijn gerecycled 
door gehandicapt personeel, waarin je kabels, 
boodschappen of andere dingen kunt opbergen. 
Grijs en blauw stiksel met makkelijk wasbare 
binnenkant. 

Overal opladen betekent natuurlijk dat je je kabels 
altijd bij de hand hebt. Voor de verschillende laad 
mogelijkheden, vindt u de geschikte kabel in ons 
assortiment terug.

2. OPLAADKABEL VOOR WALLBOX - 

6,5 CM  T2 32A 

3. LAADKABEL VOOR STANDAARD 

STOPCONTACT T2 16A

4. LAADKABEL VOOR STANDAARD 

STOPCONTACT T2 10A

2.

3. - 4.

1.



DACIA SPRING

REFERENTIELIJST 

REFERENTIE COMFORT COMFORT PLUS

DESIGN
Exterieur
Haaienvin antenne 82 01 731 020
Personalisatie stickers 82 01 742 286

Interieur
Spring portierdrempels - Voor 77 11 945 712
Verlichte Spring portierdrempels - Voor 77 11 945 713
Laaddrempelbescherming 82 01 741 960

COMFORT EN BESCHERMING
Ruit accessoires
Windgeleiders - Voor 77 11 947 886
Windgeleiders - Achter 77 11 947 887
Zonnescherm - Zijruiten 77 11 945 719
Zonnescherm - Zijruiten en achterruit 77 11 945 720
Getinte folie - Achterruit 77 11 945 717
Getinte folie - 30% dekking 77 11 945 718

Leven aan boord
Console-organizer 96 15 049 05R
Bekerhouder-organizer 77 11 945 469
Rokersset(1) 82 01 375 535
Koelbox 77 11 431 405

Indeling bagageruimte
Kofferbakmat van textiel 82 01 741 933
Omkeerbare kofferbak(2) 82 01 742 284
EasyFlex modulaire kofferbakbescherming 82 01 740 602
Organisatiesysteem voor de bagageruimte 82 01 653 542
Opbergnet - Verticaal 77 11 945 716
Opvouwbare opbergbox voor de bagageruimte 77 11 940 885
Picknickmand Dacia 77 11 943 404
Multifunctionele opbergtas 77 11 943 111



REFERENTIE COMFORT COMFORT PLUS

COMFORT EN BESCHERMING (VERVOLG)
Vloermatten
Vloermatten van textiel - Comfort 82 01 741 618
Vloermatten van textiel - Premium 82 01 741 621
Rubberen vloermatten 82 01 743 311

Bescherming exterieur
Spatlappen Dacia - Voor (set van 2) 82 01 235 609
Spatlappen Dacia - Achter (set van 2) 82 01 235 609
Deurbescherming 82 01 711 253
Deurrand- en spiegelbescherming 82 01 743 312
Beschermfolie carosserie 77 11 945 714

LADEN
Laadkabels
Laadkabel voor standaard stopcontact - 6.5M - T2 E/F 10A 77 11 943 515
Laadkabel voor standaard stopcontact - 6.5M - T2 G 10A 77 11 943 866
Laadkabel voor standaard stopcontact - 6.5M - T2 J 8A 77 11 943 867
Laadkabel voor standaard stopcontact - 6.5M - T2 K 6A 77 11 943 868
Laadkabel voor standaard stopcontact - 6.5M - T2 E/F 16A 29 69 040 59R
Laadkabel voor wallbox - 6,5M - T2-T3 20A 77 11 943 519
Laadkabel voor wallbox - 6,5M - T2-T2 32A 77 11 943 517

MULTIMEDIA
Telefonie
Inductielader smartphone 82 01 737 398
Smartphonehouder voor inductielader 82 01 742 512
Smartphonehouder - Magnetisch op dashboard 77 11 784 775
Smartphonehouder - Magnetisch op ventilatierooster 77 11 784 774

Video
Geïntegreerde dashcam(3) 82 01 742 647
Dashcam 222GW - 32GB SD-kaart 77 11 945 185
Dashcam 322GW - 32GB SD-kaart 77 11 945 184



DACIA SPRING

REFERENTIELIJST

REFERENTIE COMFORT COMFORT PLUS

VEILIGHEID
Rijhulpsystemen
Parkeersensoren - Voor 82 01 742 645
Parkeersensoren - Achter(4) 82 01 742 646 o(4)

Noodgeval en signalering
Bevestigingsdeel voor brandblusser 96 61 158 44R
Brandblusapparaat - 1kg 82 01 712 928
Veiligheidspakket(5) 77 11 780 759

Kinderveiligheid
Baby Safe kinderzitje I-size - groep 0+ 77 11 940 742
Basis voor Baby Safe i-Size kinderzitje 77 11 940 741
Kinderzitje Kidfix XP - Leeftijdsgroep 2-3 77 11 940 745
Kinderzitje Trifix 2 i-Size - Leeftijdsgroep 1 77 11 940 744

Sneeuwkettingen
Standaard 14” sneeuwkettingen TBC
Premium 14” sneeuwkettingen TBC
Premium Grip 14” sneeuwkettingen TBC
14” sneeuwsokken TBC
: compatibel; o: compatibel met voorwaarden; - : onverenigbaar. (1) De rookset bevat een asbak en een sigarettenaansteker. (2) De omkeerbare bak met hoge randen en dubbelzijdig - textiel en rubber. 

(3) Dashcam permanent aan de voorruit bevestigd. (4) Parkeersensoren achter optioneel op de Comfort Plus - E2 + versie van het voertuig. (5) De veiligheidskit bevat een vest, een driehoek en een EHBO-kit



DACIA SPRING

COMPATIBILITEIT ACCESSOIRES 

EasyFlex modulaire 
kofferbakbescherming Omkeerbare kofferbak Organisatiesysteem voor de 

bagageruimte
REFERENTIE 82 01 740 602 82 01 742 284 82 01 653 542

EasyFlex modulaire kofferbakbescherming 82 01 740 602 - -
Omkeerbare kofferbak 82 01 742 284 - -
Organisatiesysteem voor de bagageruimte 82 01 653 542 - -

 - : onverenigbaar. Alleen de referenties die in deze tabel worden genoemd, zijn onderhevig aan incompatibiliteit met elkaar. Alle andere referenties zijn compatibel met elkaar en met de hierboven geciteerde referenties.



EXCLUSIEF VOOR 
IEDEREEN 





Dacia adviseert   

DACIA.NL

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In 
het kader van zijn streven naar constante verbetering van zijn producten behoudt Dacia zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven en afgebeelde 
auto’s door te voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de Dacia-dealers worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en het kan voorkomen dat 
sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als accessoire). Raadpleeg daarom je plaatselijke Dacia-dealer voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij 
het drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en van de materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. Dacia is op geen enkele wijze 
aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel 
dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dacia.

Alle prijzen gelden bij aflevering na 1 januari 2022. Prijzen zijn inclusief btw en montage indien een montagetijd vermeld staat. Montagekosten zijn berekend op basis van een gemiddeld uurtarief van € 95 
excl. Btw. Prijzen zijn adviesprijzen en kunnen per Dacia-dealer variëren. Raadpleeg daarom je plaatselijke Dacia-dealer voor de meest recente informatie. Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen.
Boeingavenue 275-1119 pd schiphol-rijk/postbus 75784-1118 zx schiphol/tel. 0900-9998700/Handelsregister amsterdam 33102829

Versie: januari 2022
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